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CODUL FISCAL

M. Of. nr. 106/ 2 februarie 2018

M. Of. nr. 121/ 8 februarie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 223/20178
pentru aprobarea modelului, conținutului și
instrucțiunilor de completare ale formularului
(086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea
la aplicarea mecanismului de plată defalcată a
TVA“.

Circulară BNR nr. 4/2018 privind nivelul ratei
dobânzii de referință a Băncii Naționale a
României
Comentarii

Comentarii

Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, începând cu data de
9 februarie 2018, este de 2,25% pe an.

Formularul (086) se completează și se depune
de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, potrivit art. 316 Cod fiscal
care notifică organul fiscal cu privire la:

M. Of. nr. 182/ 27 februarie 2018
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1453/2018 privind indicele prețurilor de
consum utilizat pentru actualizarea plăților
anticipate în contul impozitului pe profit anual.

a) aplicarea mecanismului de plată defalcată a
TVA, conform art. 2 alin. (2) din OG nr.
23/2017;
b) aplicarea mecanismului de plată defalcată a
TVA de către persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA care intră sub
incidența legislației privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, după
data de 31 decembrie 2017, conform art. 2
alin. (6) din OG nr. 23/2017;

Comentarii
Conform acestui ordin, indicele prețurilor de
consum folosit, pentru anul 2018, la
actualizarea plăților anticipate în contul
impozitului pe profit este de 103,1%.

c) renunțarea la aplicarea mecanismului de
plată defalcată a TVA, conform art. 2 alin. (10)
- (12) din OG nr. 23/2017.

PROCEDURA FISCALA
M. Of. nr. 101/ 2 februarie 2018

La data intrării în vigoare a acestui ordin se
abrogă OPANAF nr. 2743/2017.

Ordinul ministrului finanțelor publice, al
ministrului muncii și justiției sociale și al
ministrului sănătății nr. 1209/180/999/2018
pentru aprobarea modelului, conținutului,
modalității de depunere și de gestionare a
„Declarației privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate“.

Informații privind acest ordin au fost transmise
prin Tax focus nr. 8 din 5 februarie 2018.

M. Of. nr. 121/ 8 februarie 2018
Ordinul președintelui ANAF nr. 188/2018 pentru
aprobarea
modelului
și
conținutului
formularului (311) „Declarație privind taxa pe
valoarea adăugată colectată datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată a fost anulat conform art. 316 alin.
(11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal“.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul și
conținutul formularului 112 ''Declarație privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate''.

Comentarii

Față de varianta anterioară, noul formular a
fost actualizat potrivit modificărilor aduse
Codului fiscal începând cu data de 1 ianuarie
2018, ca urmare al trecerii contribuțiilor de la
angajator la angajat și introducerii contribuției
asigurătorii de muncă la nivelul angajatorului.
Termenele și condițiile de depunere
formularului au rămas neschimbate.

Față de prevederile anterioare (OPANAF nr.
795/2016), modificările aduse se referă la
următoarele aspecte:
a) se introduce posibilitatea depunerii
formularului conform art. 90 alin. (4) C. proc.
fisc. (de către succesorii persoanelor/
entităților care și-au încetat existența);

a

Informații privind acest ordin au fost transmise
prin Tax focus nr. 7 din 5 februarie 2018.

b) în declarația rectificativă se pot corecta
obligațiile de plată declarate în orice perioadă
de raportare anterioară. În acest caz, se vor
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completa toate rubricile formularului cu datele
valabile la momentul declarării, chiar dacă
acestea au mai fost declarate;

M. Of. nr. 187/ 28 februarie 2018
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 565/2018
pentru aprobarea Procedurii de organizare și
funcționare a Registrului persoanelor care
aplică plata defalcată a TVA.

c) formularul se depune și în cazul în care:
(i) persoanele impozabile emit facturi de
corecție pentru perioada în care au avut cod
de înregistrare înregistrare în scopuri de TVA
anulat, dar au emis facturi în acea perioadă;
sau

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 566/2018
pentru aprobarea modelului și conținutului
unor formulare utilizate pentru gestionarea
Registrului persoanelor care aplică plata
defalcată a TVA și a procedurii de emitere a
acestor formulare.

(ii) persoanele impozabile emit facturi pentru
perioada în care au avut cod de înregistrare
înregistrare în scopuri de TVA anulat, dar nu
au emis facturi în acea perioadă.
d) rubrica ''Date privind obligația de plată'' se
completează pentru persoane impozabile al
căror cod de TVA a fost anulat confiorm art.
316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h), dar și pentru
persoane impozabile care, după anularea
înregistrării în scop de TVA, au fost
înregistrate potrivit art. 316 alin. (12) C.fisc.

FONDURI SPECIALE
M. Of. nr. 118/ 7 februarie 2018
Ordinul minustrului mediului nr. 70/2018
privind modificarea și completarea Ordinului
viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.
591/2017 pentru aprobarea modelului și
conținutului formularului „Declarație privind
obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a
instrucțiunilor de completare și depunere a
acestuia.

e) formularul se transmite numai în format
electronic, pe site-ul ANAF.
La data intrării în vigoare a acestui ordin se
abrogă OPANAF nr. 795/2016.
Informații privind acest ordin au fost transmise
prin Tax focus nr. 12 din 20 februarie 2018.

Comentarii

M. Of. nr. 125/ 8 februarie 2018

Modificările aduse prin acest ordin se referă,
în principal, la introducerea formatului
electronic pentru ’’Declarația privind obligațiile
la Fondul pentru mediu’’.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare
Comentarii

1. Formatul electronic se editează folosind
programul informatic de asistență pus la
dispoziția contribuabililor pe website-ul
www.afm.ro și se transmite la această adresă
de internet. Declarația se poate depune în
format
electronic
numai
după
ce
contribuabilul și-a dat acordul pentru
comunicarea datelor prin intermediul unei
rețele de comunicații electronice și s-a
înregistrat la Administrația Fondului pentru
Mediu.

Modificările aduse prin această ordonanță de
urgență se referă, în principal, la mecanismul
de compensare a veniturilor salariaților care
sunt scutiți de impozit pe venit (conform art.
60 Cod fiscal), inclusiv cei detașați precum și
a salariaților plătiți de angajatori din
străinătate. De asemenea, se reglementează
modul de calcul al contribuțiilor sociale pentru
salariații part-time.
Informații privind această ordonanță de
urgență au fost transmise prin Tax focus nr.
11 din 14 februarie 2018.

Nu se poate transmite în format electronic
Declarația rectificativă privind obligațiile la
Fondul pentru mediu.

M. Of. nr. 182/ 27 februarie 2018

2. Nu se pot utiliza simultan mai multe metode
de depunere a declarațiilor fiscale pentru
declararea unei obligații de plată pentru
aceeași perioadă de raportare. Dacă, totuși,
au fost folosite mai multe metode de
declarare, va fi înregistrată prima declarație
depusă.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1476/2018 privind abrogarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 528/2015
pentru aprobarea Procedurii de restituire a
sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit
și pentru care nu există obligația de declarare.

Informații privind acest ordin au fost transmise
prin Tax focus nr. 9 din 7 februarie 2018.
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declaraţiilor de impunere, încălcarea normelor
tehnice
privind
tipărirea,
înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole.

M. Of. nr. 151/ 16 februarie 2018
Regulament FDBG nr. 1/2018 pentru
modificarea și completarea Regulamentului
Fondului de garantare a depozitelor bancare
nr. 2/2016 privind determinarea și plata
contribuțiilor la Fondul de garantare a
depozitelor bancare în funcție de gradul de
risc.

2. Codul de procedură fiscală (Legea nr.
207/2015):
pentru
depunerea
peste
termen/nedepunerea
declaraţiilor
de
impunere, nedepunerea la termen a
declarațiilor recapitulative ori depunerea
acestora
incomplet
sau
incorect,
neîndeplinirea obligației de a pune
la
dispoziția inspecției fiscale documentele
solicitate, de a întocmi dosarul prețurilor de
transfer, de a arhiva documentele în format
electronic, nefurnizarea informațiilor periodice
solicitate de organul fiscal, nedepunerea
declaraţiei de patrimoniu şi de venituri de
către persoanele supuse verificării situației
fiscale personale, efectuarea de operaţiuni
intracomunitare de către persoanele care au
obligaţia înscrierii în ROI fără a fi înscrise în
registru,
nedepunerea
în
termen
a
Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei
persoanei fizice la sosirea/plecarea în/din
România, nedepunerea în termenul de 45 de
zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare
de garanţie de către debitorul care a notificat
organul fiscal.

M. Of. nr. 184/ 28 februarie 2018
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii
privind scoaterea definitivă sau temporară din
circuitul agricol a terenurilor situate în
extravilanul localităților, precum și pentru
aprobarea Procedurii privind restituirea
tarifului achitat la Fondul de ameliorare a
fondului funciar.

LEGISLATIA MUNCII
M. Of. nr. 108/ 5 februarie 2018
Decizia CCR nr. 759/2017 referitoare la
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

3. Legea societăților (Legea nr. 31/1990):
pentru nerespectarea prevederilor privind
completatea informațiilor obligatorii din
facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi
alte documente întrebuinţate în comerţ,
nedepunerea la Registrul Comerțului, în
termen de 15 zile, a hotărârilor AGA.

Comentarii
Prin această decizie, au fost declarate
neconstituționale prevederile art. 56 alin. (1)
lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii. Prevederile declarate
neconstituționale se referă la încetarea de
drept a contractului individual de munca
existent ”la data comunicării deciziei de
pensie in cazul pensiei de invaliditate de
gradul III”.

4. Insolvență (Legea nr. 85/2014): pentru
nepublicarea (în 24 ore de la comunicarea
hotărârii) pe pagina proprie de internet a
informațiilor privind starea societății pentru
care s-a deschis procedura de insolvență.
5. Dialog social (Legea nr. 62/2011): pentru
nedepunerea spre publicare de către părţile
semnatare a contractului colectiv de muncă la
nivel de grup de unităţi sau sector de
activitate.

ALTE REGLEMENTARI
M. Of. nr. 107/ 5 februarie 2018
Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind
stabilirea contravențiilor care intră sub
incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum
și a modelului planului de remediere.

6. Șomaj (Legea nr. 76/2002): pentru
necomunicarea locurilor vacante în 5 zile de la
vacantare, încadrării persoanelor din rândul
beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj,
neutilizarea COR, necomunicarea datelor și
informațiilor solicitate de agențiile de ocupare
a forței de muncă.

Comentarii
Legea stabilește o serie de contravenții care
intră sub incidența Legii prevenirii nr.
270/2017 în mai multe domenii de activitate,
printre care:

7. Fondul de garantare pentru plata creanțelor
salariale (Legea nr. 200/2006): pentru
necomunicarea
datelor
şi
informaţiilor
solicitate în scris de agenţiile teritoriale ori

1. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015): pentru
depunerea
peste
termen/nedepunerea
4
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comunicarea de date şi informaţii incomplete
sau eronate.

- 436 „Contribuția asiguratorie pentru muncă
(P)”; și

M. Of. nr. 120/ 7 februarie 2018

- 646 „Cheltuieli privind contribuția
asiguratorie pentru muncă”.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1243/2018
privind
completarea
unor
reglementări contabile

Informații privind acest ordin au fost transmise
prin Tax focus nr. 10 din 8 februarie 2018.

M. Of. nr. 147/ 15 februarie 2018

Comentarii

Republicare: Legea nr. 185/2013 privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate.

Modificările aduse prin acest ordin se referă,
în principal, la introducerea unor conturi noi,
destinate reflectării contribuțiilor sociale
datorate pentru veniturile salariale obținute
începând cu luna ianuarie 2018. Astfel, în
reglementările contabile aprobate prin OMFP
nr. 1802/2014, OMFP nr. 2844/2016 și OMFP
nr. 3103/2017 au fost introduse următoarele
conturi:

M. Of. nr. 161/ 21 februarie 2018
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1295/2018 privind desemnarea organelor de
control abilitate de Ministerul Finanțelor
Publice pentru constatarea contravențiilor și
aplicarea sancțiunilor prevăzute de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată.

- 4315 „Contribuția de asigurări sociale (P)”,
- 4316 „Contribuția de asigurări sociale de
sănătate (P)”,
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